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MIKÄ IHMEEN KÖRTTI — PIKAOPAS VANTAAN HERÄTTÄJÄJUHLILLE
Herättäjäjuhlia vietetään Vantaalla tulevana viikonloppuna pe−su 8.−10.7. Juhlajärjestäjinä ovat Vantaan
seurakunnat, Vantaan kaupunki ja Herättäjä-Yhdistys. Siis mitä?
Herännäisyys

Herättäjä-Yhdistys, www.h-y.fi

 on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäisistä
herätysliikkeistä.
 korostaa ihmisen pienuutta Jumalan edessä ja
tasavertaisuutta toisen ihmisen rinnalla. Armo kuuluu
kaikille.
 näkyy seuroissa, joissa kuullaan lyhyitä puheita ja veisataan
Siionin virsiä. 1700-luvulta periytyvää kokoelmaa on
uudistettu useaan otteeseen, ja seuraava uusi laitos on
tarkoitus ottaa käyttöön Nilsiän herättäjäjuhlilla 2017.
 tunnetaan myös nimellä körttiläisyys. Nimitys oli alkujaan
pilkkanimi skört, joka viittaa miehen körttipuvun takin
kolmeen halkioon. Nykyisin körttipukuja näkee lähinnä
herättäjäjuhlilla.
 on monen herätysliikkeisiin sitoutumattomankin mielessä
läheinen ja helposti lähestyttävä liike.

 on herännäisyyden yli 100-vuotias
palvelujärjestö.
 on noin 5 500 jäsenen, 18 työntekijän ja
suuren vapaaehtoisten joukon yhdistys.
 toimii valtakunnallisesti, mutta
päätoimipaikat ovat Lapualla ja Helsingissä.
 tekee aluetyötä, lapsi-, nuoriso- ja
opiskelijatyötä, kansainvälistä työtä ja
musiikkityötä sekä vastaa vuosittain
herättäjäjuhlien järjestämisestä yhdessä
paikallisten järjestäjien kanssa.
 harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa
(v. 1888 perustettu Hengellinen
Kuukauslehti, kirjat, äänitteet, nuorisotyön
Nuori Yty -lehti)

Herättäjäjuhlat, www.herattajajuhlat.fi
 saivat alkunsa 1893 silloisen Kustannusosakeyhtiö Herättäjän vuosikokouksen yhteydessä pidetyistä
seuroista. Juhlat on jätetty pitämättä vain vuosina 1941 ja 1944.
 järjestetään aina paljaan taivaan alla. Juhlien ohjelmassa on seuroja, konsertteja ja muita tilaisuuksia.
 ovat kaikille avoimet, eikä ketään juhlien nimestä huolimatta pyritä käännyttämään.
 päättyvät polvirukoukseen. Tämä tapa, samoin kuin lauantain päiväseurojen alkuvirsi Jumala ompi
linnamme, juontaa juurensa 1830-luvulta, jolloin heränneitä joutui käräjille syytettynä seurojen pitämisestä
ja varojen kokoamisesta lähetystyölle.
 tehdään noin 1 500 talkoolaisen voimin. Myös juhlakansa osallistuu talkoisiin: päätösseurojen jälkeen kuusi
kilometriä juhlakentälle levitettyjä penkkejä kootaan muutamassa minuutissa pinoon seuraavalle
juhlapaikkakunnalle kuljetusta varten.
 järjestetään 2017 Nilsiässä, 2018 Tampereella, 2019 Nivalassa ja 2020 Kauhavan Ylihärmässä.

LISÄTIETOJA: Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen, puh. 050 337 1535
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT HERÄTTÄJÄJUHLILLE!
 Juhlien mediatoimisto palvelee Myyrmäki-stadionin A-katsomon pohjakerroksessa. Toimiston puh.
044 369 9762. Aukioloajat, akkreditointiohjeet ym. http://herattajajuhlat.fi/4073-medialle.
 Juhlien koko ohjelma on osoitteessa http://herattajajuhlat.fi/ohjelma.
 Seurapuheet päivitetään seurojen jälkeen osoitteeseen http://herattajajuhlat.fi/4123-seurapuheet.
 Julkaisuvapaat kuvat median käyttöön ovat Kirkon kuvapankissa osoitteessa http://kuvapankki.evl.fi.
 Tiedotteet herättäjäjuhlista löytyvät osoitteesta http://herattajajuhlat.fi/4116-tiedotteet-medialle.

